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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

Г Р У Б И О Т  
" О М Е К Н АТ "

Прочуениот модел на џип 
"Wrangler", познат по грубата 
појава и вонсериските off 
road способности, неодамна 

ја доби и својата далеку по-
мека и употреблива верзија. 
Во рамките на целта за про-
ширување на кругот на по-
тен цијални потрошувачи, 

овој автомобил сега има и 
зад ни врати и значително по-
веќе простор на задната клу-
па, благодарение на зго леме-
ното меѓуосовинско ра стоја-
ние, кое сега изнесува 2.946 
мм. Производителот се за др-
жал и на подобрувањето на 
звучната изолација, која на 
актуелните модели била ис-
клучително скромна, така што 
при првото тестирање шумо-

вите биле за 20 отсто по нис-
ки во однос на стан дардната 
верзија. Моди фи кациите не 
влијаат негативно на терен-
ските способности. Новата 
ша сија и поради про дол же-
носта е двојно по цврста, а 
кр аткото растојание преку 
ог  ромните тркала ово змо жу-
ва без никакви тешко тии да 
се совладуваат косини од 44 
сте пени.  
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"ПРОЅИРНА" ШКОДА

MERCEDES ECLASS BRABUS

"Brabus" продолжува со традицијата да прави поголеми 
V6 и V8 мотори. Новиот модел "Mercedes E-Class Brabus" има 
мотор кој за секој цилиндар има по четири вентили. "E 350" 
моделот има машина со капацитет од 4 литри, која про из ве-
дува 332 кс или 244 kW. За новиот модел "Mercedes E 500" про-
изводителите направија замена за моторот "Brabus 6.1". Мак-
сималната моќност на овој мотор изнесува 462 кс или 340 kW 
на 6.200 вртежи во минута. Машината е подмачкана со спе-
цијално Aral моторно масло. Опремен со ваква ма ши на, на 
овој модел му се потребни само 4,8 секунди за да развие од 0 
до 100 километри на час. Во комбинација со "Brabus" V/max 

Пред само две ипол години концепт возилото "Roo-
mster" на "Шкода" се појави на Меѓународниот саем за 
автомобили во Франкфурт. Вистинскиот автомобил 
"Roomster" ќе почне да се продава во септември. Ова 
претставува уникатен производ на "Шкода" и прв мо-
дел од ваков вид. Стручните лица можат да препознаат 
дека во основа на новиот автомобил лежат "Fabia" и 
"Octavia". Возилото е повеќенаменско, од семеен авто-
мобил тој многу лесно се трансформира во комер ци-

ФЛЕШ ВЕСТИ

ЗНАМЕ ОД "ЈАРИСИ"

Работниците на британ-
скиот погон на "Toyota" во ме-
стото Бурнастон, составија 
400 црвени и бели "Toyota 
Yaris" возила во неофицијално 
најголемото знаме на Англија 
на светот, со димензии 80м х 
40м. Четириесет работници 
го "цртаа" знамето за време 
од 12 часа. Сликите се сли ка-
ни на висина од околу 300 ме-
т ри. Претставник на работ ни-
ците им изјавил на новина-
рите дека идејата е да се под-
држат репрезентативците на 
Англија на Светското пр вен-
ство во фудбал, но и да се де-
монстрираат возачките спо-
собности, кои за ваков пот-
фат се повеќе од потребни. 
За пофалба е и управата на 
фабриката, која не само што 
дозволила "цртање" на зна ме-
то, туку и го сменила работ но-
то време, со цел да им се до з-
воли на работниците да цр-
таат и по желба да го гледаат 
настапот на својата екипа на 
првенството.

FIAT ПРЕС

Секторот Автомобили на 
групацијата "Fiat" за Западна 
Европа објави дека се про да-
дени повеќе од 107.000 авто-
мобили во мај, што прет ста ву-
ва пораст на обемот на про-
дажба во однос на истиот ме-
сец минатата година за 56,9 
про центи. Овој резултат по-
стигнат на пазарот бележи 
раст од 10 проценти. На тој 
начин "Fiat Auto" го затвори 
мај со квота од 7,9 проценти, 
што е голем пораст во однос 
на април 2005 (+2,3 процен-
туални бодови), кога квотата 
беше 5,6 проценти.

максималната брзина од 250 
километри на час сега из-
несува 305 км/ч. Според ре-
зултатите од тестовите, по-
веќе од успешна е мисијата 
на овие автомобили во исто 
време да бидат и спортски, а 
сепак удобни за возење. Ова 
важи за двата вида мотора, 
оние со 4 и со 6 цилиндри. 
Луксузната внатрешност е 
уш те една специјалност на 
"Brabus". Корисниците можат 
да изберат: врати од челик 
кој не кородира, ергономски 
управувачки систем со во з-
душни перничиња и вна-
треш ност прекриена со фина 
и квалитетна кожа.

јално возило или возило за 
преселување. "Шкода", како 
и досега, за моторот и тран с-
мисијата во целост му ве ру-
ва на "Volkswagen". Во Прага 
производителот се претстави 
со моделот "1.4 TDI PD", кој 
произведува 80 кс. Овој мо-
дел, кој работи на три ци лин-
дри и има турбо полнење, од 
0 до 100 километри на час 
раз вива за 14 секунди. А еми-
сијата на CO изнесува 138 г/
км. Потрошувачката на 4,6 
литри дизел гориво можеби 
е најпривлечното нешто што 
го нуди овој иновативен авто-
мобил.


